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1   Com exceção do HP 40 Cartucho de Impressão a Jato de Tinta Preto (51640AL). 2 O cartucho C8797AL foi substituído pelo cartucho C8797BL. 3 O cartucho C8798AL foi 
substituído pelo cartucho C8798BL. 4 O cartucho C1823TL foi substituído pelo cartucho C1823BL. 5 O cartucho C6648AL foi substituído pelo cartucho C6648BL. 6 O cartucho 
C6650AL foi substituído pelo cartucho C6650BL. 7 O cartucho C8799AL foi substituído pelo cartucho C8799BL. 8 Cartucho C6578AL de maior rendimento.



 1  Com exceção do HP 11 Cartucho a Jato de Tinta Preto (C4836AL). 2 O cartucho C8797AL foi substituído pelo cartucho C8797BL.  3 O cartucho C8798AL foi substituído pelo 
cartucho C8798BL. 4 O cartucho C1823TL foi substituído pelo cartucho C1823BL. 5 O cartucho C6648AL foi substituído pelo cartucho C6648BL. 6 O cartucho C6650AL foi 
substituído pelo cartucho C6650BL.





Suprimentos originais HP. A ciência por trás das impressões mais brilhantes.
Para obter mais informações, ligue para (11) 4004-7751, demais localidades 0800-709-7751 ou visite nosso site em www.hp.com.br

Linha direta para denúncias de falsificação: 0800-772-0202

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. As únicas garantias par produtos e serviços 
HP estão discriminadas nas declarações de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento deve ser interpretado como constituindo garantia adicional.  
A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou de edição nem por omissões contidas neste documento. Produzido nos Estados Unidos 12/06

Papéis para impressoras HP a laser Papéis para impressoras HP a jato de tinta

Rótulos para CD/DVD HP

Ideal para:
•  Imprimir rótulos coloridos  

com qualidade fotográfica
•  Imprimir rótulos para CDs/DVDs  

de alta durabilidade

Papel Laser Semi-acetinado HP 
para Apresentações

Ideal para:
•  Grandes volumes de docu-

mentos, como apresentações, 
relatórios, propostas, boletins 
informativos, etc.

•  Impressões em alta velocidade

Papel Laser Acetinado HP  
para Apresentações

Ideal para:
•  Grandes volumes de docu-

mentos, como apresentações, 
relatórios, propostas, boletins 
informativos, etc.

•  Cores vibrantes em ambos  
os lados

Papel Fotográfico Laser HP 
Acetinado

Ideal para:
•  Materiais de marketing  

de altíssima qualidade
•  Impressão em ambos  

os lados
•  Qualidade de impressão  

feita em gráfica

Papel Resistente HP LaserJet

Ideal para:
•  Cartazes, mapas, menus  

e outras aplicações que  
requerem grande durabilidade  
e resistência

•  Cobertura impermeável;  
o papel não rasga

•  Pode ser dobrado e destacado

Transparências  
HP Color LaserJet

Ideal para:
•  Apresentações coloridas  

de grande impacto visual
•  Resistência a manchas
•  Lâminas super legíveis
•  Impressões duradouras

Transparências  
Monocromáticas HP LaserJet

Ideal para:
•  Apresentações para retroprojetor, 

propostas e capas de relatórios 
impressas em preto

•  Apresentações claras e nítidas
•  Resistência ao calor para evitar 

ondulações e arranhões

Papel Fotográfico HP Everyday

Ideal para:
•  Impressão de fotos do dia-a-dia,  

de e-mail e páginas da Web
•  Provas de fotos, apresentações  

e imagens digitalizadas
•  Trabalhos escolares, cartas  

e boletins com fotos

Papel Fotográfico Avançado HP

Ideal para:
•  Imprimir fotos com a qualidade  

das reveladas em laboratório
•  Imprimir fotos duradouras para  

emoldurar ou guardar em álbuns
• Imprimir fotos que secam instantaneamente

Papel Fotográfico HP Premium

Ideal para:
•  Imprimir fotos, cópias, ampliações  

e reproduções
•  Imprimir fotos com a qualidade  

das reveladas em laboratório
•  Emoldurar ou guardar em álbuns  

ou scrapbooks

Papel Fotográfico HP Premium Plus

Ideal para:
•  Produzir cópias, cartazes e fotografias  

para uso corporativo
•  Imprimir fotos para emoldurar, colocar  

em álbuns fotográficos e brindes
•  Imprimir fotos que duram muito tempo

Decalques para Camisetas HP

Ideal para:
•  Criar decalques a ferro para aplicação  

em praticamente qualquer artigo de tecido
•  Criar camisetas, personalizar bonés, lenços, 

aventais, bolsas, capas de almofada e usar 
em uma infinidade de outras aplicações

Papel HP Brochura e Flyer

Ideal para:
•  Brochuras, folhetos, boletins informativos, 

prospectos, mala direta e materiais de 
marketing

•  Impressões corporativas em pequenas 
quantidades

•  Uma alternativa atraente para o papel 
comum e mais econômica do que o papel 
fotográfico

Papel HP Premium

Ideal para:
• Apresentações, relatórios e propostas
•  Maior espessura garantindo qualidade 

profissional
• Cores vivas e texto nítido 

Papel para Apresentações HP

Ideal para:
•  Apresentações, relatórios e propostas  

importantes
•  Documentos com qualidade profissional
•  Textos mais nítidos e cores mais vivas


